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Voorwoord
Maud Hoezen

Nederland verstedelijkt. 
Steeds meer mensen 
willen in de stad wonen. 
Niet alleen de grote steden, 
maar ook de middelgrote 
steden merken die druk 
op de woningmarkt. Als 
corporatie ligt er voor 
ons de taak om meer te 
bouwen en dat betekent 
ook verdichten. Hoe doen 
we dat op de manier 
waarbij steden leefbaar 
blijven? Zef Hemel laat in  
zijn verhaal zien dat er 
een verschil is tussen 
verstedelijking en 
stedelijkheid. Met stenen 
stapelen ben je aan het 
verstedelijken, maar 
daarmee creëer je nog geen 

stedelijkheid. Stedelijkheid 
gaat veel meer over 
dynamiek, over een houding 
en leefwijze, over een 
complex maatschappelijk 
verband tussen verschillende 
soorten mensen. Daar ligt 
een uitdaging. Hoe zorgen 
we ervoor dat steden geen 

eilanden van de rijken 
worden, maar toegankelijk 
blijven voor verschillende 
inkomensgroepen? En als 
ik het heb over ‘we’ dan 
bedoel ik ook ontwikkelaars, 
gemeenten, burgers. Hoe 
verhouden we ons tot elkaar? 
In Amsterdam pleit wethouder 
Ivens voor vergaande 
regulering om de stad 
gemengd te houden. Is dat het 
antwoord of zijn er nog andere 
opties?

In deze zeventiende 
Heermalezing nemen Tim 
Verlaan en Zef Hemel ons 
mee naar het verleden. Het 
verleden waarin Enneüs 
Heerma, de naamgever van 
onze lezing, een prominente 
rol speelde. Eerst als 
wethouder van Amsterdam 
en later als staatssecretaris. 
Zij noemen Heerma als een 
van de visionaire bestuurders 

van die tijd. Bestuurders die 
de stad hard nodig heeft. 
Verlaan noemt ook expliciet 
de rol van de burger, die zijn 
‘recht op de stad’ opeist. 
De jaren ’70 waren ook de 
tijd van de pionierende 
projectontwikkelaars.  Wat 
het verleden vooral laat zien, 
is dat er een goed evenwicht 
moet zijn tussen al die 
spelers. Misschien is dat wel 
de belangrijkste les voor de 
toekomst.

Ik wens u heel veel leesplezier 
bij het (na)lezen van de twee 
betogen van deze boeiende 
sprekers en ik ben benieuwd 
tot welke conclusies u komt.

Maud Hoezen
Bestuurder de Alliantie 
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Nederlanders en hun 
recht op de stad
Dr. Tim Verlaan
Universitair docent Geschiedenis UvA

Ik heb mijn lezing ‘Het recht op de stad 
genoemd’. Wat ik daarmee bedoel, leg ik 
zo uit. 

In mijn proefschrift heb ik onderzoek 
gedaan naar de relatie tussen 
bestuurders, ontwikkelaars en burgers 
in een periode waarin het eigenlijk 
niet zo goed ging met de Nederlandse 
stad. Het beleidsprogramma waar 
ik met name aandacht aan besteed, 
is de binnenstadreconstructie. 
Binnenstadreconstructie betekent niet 
het reconstrueren van iets wat verloren is 
gegaan of iets historisch reconstrueren, het 
gaat echt om grootschalige vernieuwing, 
om cityvorming, om suburbanisatie. Het 
idee dat we in de binnenstad werken en 
in het buitengebied gaan wonen. Dan 
gaat het ook meteen over verdichting. In 
de jaren ’60 was het idee dat we moeten 
spreiden, de mensen de stad uit helpen. 
En dat wilden die mensen doorgaans ook 
graag. In de jaren ’70 zien we langzaam het 
besef ontstaan dat we steden juist moeten 
verdichten. Als u een gaaf voorbeeld van 
een binnenstadreconstructie voor ogen 
wilt krijgen, en met gaaf bedoel ik intact, 
dan kunt u denken aan Hoog Catharijne. 
Eigenlijk stopt mijn onderzoek op het 
moment dat Enneüs Heerma in 1978 
wethouder wordt in Amsterdam. Hij 
is heel belangrijk geweest, ook ten 
aanzien van die ideeën over verdichting. 
Samen met Jan Schaefer en Maarten 

van der Vlis vormde hij in 1978 een 
programcollege en daarin ging het over de 
compacte stad. Dat was een reactie op de 
binnenstadreconstructies waarover ik het 
vandaag ga hebben. 

Dezelfde vragen 
in een andere 
tijd
Wat ik vandaag wil laten zien is dat in de 
jaren ’60 en ’70 dezelfde vragen speelden 
als nu; vragen die gingen over het recht 
op de stad. Hoe houden we de stad 
betaalbaar? Moeten we de woningnood 
te lijf gaan met verdichting of uitbreiding? 
Kiezen we voor hoogbouw of laagbouw? 
Hoeveel ruimte krijgt de auto? En ook 
de vraag of we het bestuur van de stad 
moeten decentraliseren of moeten kiezen 
voor een daadkrachtig en technocratisch 
bestuur. Heleen Mees, ik noem haar nu 
even voor het gemak opiniemaker, pleitte 
in de Volkskrant eergisteren nog voor dat 
laatste. Ik citeer: ‘Om de toenemende druk 
op de huizenvoorraad en de infrastructuur 
in de hoofdstad het hoofd te bieden, is 
niet minder dan een deltaplan nodig. 
Amsterdam zou een commissie in het 
leven moeten roepen van architecten, 
planologen en verkeerskundigen die een 
blauwdruk maakt voor de toekomst.’ Dit 
doet mij denken aan de machtige diensten 
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Publieke Werken en Stadsontwikkeling uit 
de jaren ’60 en ’70. Zij roept uiteindelijk 
om de terugkeer van dat grootschalige 
plannen maken. 

Ik heb zonet al even de discussie 
over hoogbouw aangestipt. Zowel 
in Amsterdam als Den Haag woeden 
momenteel discussies over hoogbouw. 
Verliest de stad aan karakter als we voor 
hoogbouw kiezen? En betekent hoogbouw 
ook hogere dichtheden? Een andere 
discussie die ik vaak zie terugkomen in 
het hier en nu en die in de jaren ’60 ook 

speelde, is de angst dat Nederland overvol 
raakt. Vandaag wil ik laten zien dat deze 
thema’s ook al in de jaren ’60 en ’70 
speelden en daarbij leg ik de focus op drie 
partijen: bestuurders, ontwikkelaars en 
burgers. Ik hoop dat die historische blik 
een zalvende werking heeft en dat we 
contemporaine vraagstukken enigszins 
kunnen relativeren. Tegelijkertijd ben ik 
ervan overtuigd dat we lessen kunnen 
trekken uit het verleden. Historici geloven 
daar doorgaans niet in. Ik denk dat de 
meeste van mijn collega’s zullen zeggen 
dat de geschiedenis zich niet herhaalt en 

dat we er niets van kunnen leren. Mensen 
maken iedere keer dezelfde fouten. Ik 
ben iets positiever gestemd. Zo kunnen 
we uit de jaren ’60 en ’70 leren dat de 
stedelijke toekomst onvoorspelbaar is. 
Dat we zowel visionaire bestuurders als 
kritische burgers nodig hebben. En met 
kritische burgers bedoel ik met name ook 
jongeren. Ik denk dat het heel belangrijk 
is dat jongeren een plek krijgen in de 
stad, want dat zijn de mensen die het 
laten bruisen, maar vooral ook protest 
aantekenen tegen zaken waar ze het niet 
mee eens zijn. En in de laatste plaats – om 
dit samen te vatten – dat het recht op de 
stad een heel kostbaar goed is. Die laatste 
zin verraadt meteen mijn belangrijkste 
inspiratiebron voor deze lezing. Dat is 
David Harvey. Hij formuleerde het recht 
op de stad als volgt: ‘The right to the city is 
far more than a right of individual access 
to the resources that the city embodies: it 
is a right to change ourselves by changing 
the city more after our heart’s desire.’ We 
hebben als stadsbewoners het recht om 
onze leefomgeving te vormen, waarmee 
we niet alleen de stad, maar ook onszelf 
in positieve zin kunnen veranderen. Dat 
klinkt nogal idealistisch en misschien 
nogal naïef in deze tijd, waarin het recht 
op de stad steeds vaker wordt opgeëist 
door wat ik nu voor het gemak maar even 
het grootkapitaal noem. In de twintigste 
eeuw werd dit recht echter steeds vaker 
opgeëist door minder vermogende 

groepen, die zichzelf organiseerden in 
bewegingen en coöperaties. Zo is ook 
de voorloper van de Alliantie ontstaan, 
woningstichting de Dageraad. Ik heb 
gisteren de oprichtingsnotulen uit 1917 
geraadpleegd en daarin schrijven ze: 
‘De stichting heeft uitsluitend ten doel 
werkzaam te zijn in het belang van de 
verbetering van de volkshuisvesting. 
Zij tracht dit doel te bereiken door het 
stichten of op andere wijze verkrijgen 
van hygiënisch ingerichte woningen, die 
voldoen aan de behoeften van een in 
bescheiden financieele omstandigheden 
verkeerend gezin, om deze bij voorkeur 
aan de leden van de coöperatie De 
Dageraad te verhuren.’ Nobele doelen, die 
voortkomen uit het woningbouwvraagstuk 
van de negentiende eeuw. De vraag 
was toen, hoe moeten we die arbeiders 
huisvesten? Ze woonden toen vooral in de 
negentiende-eeuwse revolutiewijken, in 
de wijken waar nu woningen voor 12.500 
euro per vierkante meter over de toonbank 
gaan. Toen waren het woningen die te 
klein en niet hygiënisch waren. Daar wilde 
De Dageraad een einde aan maken. Het 
antwoord kwam in de jaren twintig in de 
vorm van het modernisme: meer licht, 
lucht en ruimte als antwoord op die dichte 
bebouwing in die negentiende-eeuwse 
wijken. Die beginselen verraden ook dat 
het modernisme uitging van verdunning in 
plaats van verdichting.
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De plannen uit 
de jaren ’60 en 
‘70
Le Corbusier maakte in 1925 een plan voor 
de binnenstad van Parijs. Wat Le Corbusier 
voorstelde was om functies te scheiden, 
om verkeersstromen te scheiden ten 
behoeve van licht, lucht en ruimte. Pas 

na de Tweede Wereldoorlog komen dit 
soort plannen ook in Nederland in zwang 
– de crisis- en oorlogsjaren verhinderen 
grootschalige ingrepen. Na de oorlog 
blijkt vooral de bevolkingsgroei een 
grote opgave. Er was toen het idee dat 
Nederland in het jaar 2000 twintig miljoen 
inwoners zou tellen. De samenstellers 
van de bundel ‘Op zoek naar leefruimte’ 
praatten in 1966 over ‘bestrijden 
van chaos, nationale verstikking en 
claustrofobie’. Zoals u weet van Fluitsma 

en van Tijn zijn het er geen twintig 
miljoen, maar uiteindelijk maar vijftien 
miljoen geworden. 
Een plan uit die tijd dat wel is doorgegaan 
is de Bijlmermeer. Ruimte maken 
voor in één keer honderdduizend 
Amsterdammers, dat is nog eens een 
woningbouwopgave. Dat was een visioen 
van toenmalig wethouder Joop den Uyl en 
zijn ambtenaren bij de toenmalige Dienst 
Stadsontwikkeling. 
Een ander plan in dit verband is het plan 

Pampus uit 1965 van Van den Broek en 
Bakema. Dit is de voorloper van IJburg. 
Het had gebouwd moeten worden voor 
driehonderdvijftigduizend inwoners. IJburg 
wordt gebouwd voor nog geen tiende 
van dit aantal. Deze cijfers laten zien hoe 
grootschalig dat denken was in de jaren 
’60 en de opgaven van toen eigenlijk in het 
niet vallen bij de opgaven van nu.
Dan als klap op de vuurpijl het plan 2000+ 
uit 1970. Dit voorzag in een enorme 
uitbreiding van de Rotterdamse haven en 

 Le Corbusier – publiek domein

J.H, van den Broek en J. Bakema, ‘Stad op Pampus’, in: Forum 17:1, 1-44
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het bouwen van een stad voor in één keer 
een half miljoen inwoners. En ook hier 
weer het jaar 2000 als ijkpunt. Ik denk dat 
we kunnen stellen dat de bevolkingsgroei 
in deze periode automatisch leidde tot 
uitbreiding en dat in de jaren ’60 van 
verdichting nog geen sprake was. 

Dan de tweede ontwikkeling die een 
opgave was voor de oude steden, en dat 
was de vervijfvoudiging van het aantal 
auto’s in Nederland. Opnieuw Joop den Uyl 

in de jaren ’60: ‘Het is een democratisch 
recht van iedere arbeider om met de auto 
te gaan en staan waar hij of zij wil.’ Ga 
maar na wat dat betekent voor de oude 
stad, waar mensen zouden blijven werken 
en in het buitengebied zouden gaan 
wonen. Het idee was toen ruimte maken 
voor kantoren, ruimte maken voor de 
leefbaarheid.

De derde en iets minder tastbare 
ontwikkeling is de opkomst van 

dienstverlening. Nederland wordt in de 
jaren ’60 veel meer een diensteneconomie 
en daar moet ruimte voor komen in de 
binnensteden. 

Opkomst  
van de project-
ontwikkelaar
Dan is de vraag natuurlijk: wie moet deze 
ontwikkelingen in goede banen leiden? 
In de eerste plaats de politiek, planologen 
en stedenbouwkundigen in dienst van de 
overheid, maar ook de markt die plannen 
had voor de stad. Een belangrijke premisse 
van mijn boek is dat we meer aandacht 
moeten besteden aan marktpartijen 
als het gaat over het vormgeven van 
de toekomst van de stad. De foto op de 
voorkant van mijn boek, met daarop 
een aantal mannen bij een maquette, 
suggereert dat de toekomst maakbaar 
zou zijn in handen van deze mannen. 
Het waren helaas allemaal mannen. Als 
het vrouwen waren geweest, hadden 
de steden die in die tijd zijn ontworpen 
er misschien een stuk beter uitgezien. 
De maquette is een schaalmodel van 
Hoog Catharijne. De mannen werken 
niet bij een overheidspartij, maar bij 
de projectontwikkelaar Empeo, een 
marktpartij dus die de toekomst van de 
stad vormgeeft. Ook interessant is dat de 

alledaagse complexe werkelijkheid van de 
stad is gereduceerd tot een blokkendoos. 
Zijn dit de technocraten waar Heleen Mees 
naar op zoek is in onze tijd? 

Projectontwikkelaars – en dat weten velen 
van u – ontwikkelen voor eigen rekening 
en risico vastgoedprojecten en realiseren 
die ook voor de markt om ze uiteindelijk 
door beleggers of eindgebruikers te laten 
exploiteren. Die ontwikkelaars speuren 
marktvraag op, nemen initiatief, kopen 
bouwgrond, maken een bouwontwerp, 
regelen financiering en zorgen voor de 
uitvoering van een project. Dat is iets dat 
met name in de naoorlogse periode echt 
op gang komt in vooral ook commercieel 
vastgoed, zoals kantoren en winkels. Je 
ziet ook dat in deze periode, de jaren ’60, 
een verschuiving plaatsvindt van bouwen 
in eigen opdracht naar huren. Dat is in die 
situatie ook goedkoper voor de gebruikers. 
En natuurlijk zien we ook in de jaren ’60 
een enorme vraag naar bouwproductie en 
naar complexere vraagstukken, waartoe 
die ontwikkelaars in staat waren, zo 
was het idee. Dat is ook de reden dat 
vastgoed een aantrekkelijke belegging 
wordt voor bijvoorbeeld het ABP en het 
Philips Pensioenfonds. Het is veilig en snel 
rendement en biedt bescherming tegen 
inflatie in een snelgroeiende economie. 
Op lokaal niveau ontstaan groeicoalities. 
Dat zijn geen politieke coalities, maar 
samenwerkingsverbanden tussen 

Streekarchief Voorne Putten, Plan 2000+
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bestuurders en ontwikkelaars die hetzelfde 
idee hebben over de toekomst van de stad. 

De mannen wiens plannen ik vandaag zal 
behandelen zijn Jan de Vries van Bredero, 
Nicolaas Bouwes van Bouwes Exploitatie 
Maatschappij en Reinder Zwolsman 
van EMS en Landbank in Den Haag. Zij 
werkten samen met de wethouders 
Theo Harteveld in Utrecht, Joop den 
Uyl in Amsterdam en Gerard Hylkema 
in Den Haag. Opvallend is dat het hier 
uitsluitend om sociaaldemocraten gaat. 
In de jaren ’60 en ook de jaren ’70 was de 

PvdA op lokaal niveau oppermachtig. Het 
fascineert mij dat deze sociaaldemocraten 
weinig problemen hadden met de 
samenwerking met deze marktpartijen. De 
verzorgingsstaat voorzag natuurlijk in deze 
publiek-private samenwerking, vooral ook 
omdat bouwen banen oplevert en steden 
de investeringen van ontwikkelaars en 
beleggers goed konden gebruiken in deze 
periode.

Wat was Zwolsman nu precies van plan 
met die binnenstad van Den Haag? 
Zwolsman presenteert een plan voor het 
Spuikwartier, precies op de plek waar 

nu de ministeries van Binnenlandse 
Zaken en Justitie staan, met de 
eerste wolkenkrabber in Nederland, 
honderdveertig meter hoog. Dat project 
is uiteindelijk afgeblazen, omdat het 
de zichtlijnen vanaf het Binnenhof zou 
verstoren. Als u nu vanaf het Binnenhof 
richting Centraal Station kijkt, dan weet u 
dat dit idee inmiddels overboord is gezet

Wat is de taakvervulling van die 
ontwikkelaars? Hoe dachten zij over 
zichzelf? Dan haal ik graag Jan de Vries 
aan, die omschrijft het ontwikkelen als 
volgt: ‘Fundamentele research is voor een 
verantwoorde produktie van ruimte even 
noodzakelijk als voor de voortbrenging 
van industriële goederen.’ Dat is echt 
een lopende-bandperspectief op de 
ruimtelijke ordening. Het belangrijkste 
geesteskind van Jan de Vries was 
Hoog Catharijne, gelanceerd in 1962. 
Bredero was verantwoordelijk voor 
de financiering, het vooronderzoek en 
het ontwerp en zette ook een jonge 
ploeg in van stedenbouwkundigen, 
economen, sociaalgeografen, die eigenlijk 
alles van begin tot het eind konden 
berekenen: koopkrachtontwikkelingen, 
consumentenpeilingen en zelfs 
windtunnelproeven om na te gaan hoe 
het zou zijn om daar te lopen. Je ziet ook – 
en dat is mijn eerste waarschuwing - dat 
deze ontwikkelaars een groot overwicht 
hadden op de toch vrij matig toegeruste 

ambtenaren in deze tijd. Die grote 
bedrijven konden dit soort plannen heel 
goed verkopen. 

Burgerverzet
En dan kom ik tot de derde partij in mijn 
verhaal en dat zijn de burgers. Die burgers 
vinden dit soort plannen in de jaren ’60 
prachtig, maar hier komt in de jaren ’70 
verandering in. Op het moment dat Hoog 
Catharijne in aanbouw wordt genomen, 
gaat het rommelen in Nederland. Die 
reconstructies hebben gemeen dat ze 
woonruimte onttrekken aan de binnenstad 
en ook de verdichting verhinderen; mensen 
werken en winkelen in de binnenstad en 
wonen doen ze daarbuiten. De boel wordt 
als het ware uit elkaar getrokken. 

Tegelijk zien we ook in de grote steden, en 
zeker in Amsterdam, het aantal inwoners 
rond 1970 snel afnemen. Het decennium 
van de stedelijke crisis is aangebroken. Elk 
jaar verlaten tienduizend Amsterdammers 
en tweehonderdvijftig bedrijven de 
stad. Ze gaan vooral naar groeikernen 
als Purmerend en iets later Almere. Die 
cijfers zijn in onze tijd omgekeerd. Er 
waren in de jaren ‘70 echter ook mensen 
die willen blijven en ook nieuwe groepen 
die de stad in komen. Die nieuwe groep 
stadsbewoners wordt aangetrokken 
door lage huren, studiemogelijkheden 
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en een hoog voorzieningenniveau. Het is 
een minderheid, maar wel een met veel 
energie en grote invloed. In 1964 zien we 
dat dertig procent van de Amsterdamse 
binnenstadbewoners tussen de 25 en 39 
jaar is. In 1980 is het al de helft. In 1975 
zien we ook dat ruim een derde van deze 
mensen aan een universiteit studeert, 
waar ze frisse ideeën krijgen over wat 
een goede stad zou moeten zijn. Een 
goede stad is niet een stad waar alleen 
maar ruimte is voor winkelen en werken. 
De herbronning van de centrale stad is 
voor antropologen machtig materiaal. 
Ik deel graag nog een citaat uit deze 
tijd van Gerard de Haas: ‘De jeugd blijkt 
op essentiële punten niet “modern” te 
zijn. Het Pays perdu leeft nog in de oude, 
vervallen buurten, in de onbewoonbaar 
verklaarde panden; wij zullen haar de 
gelegenheid moeten geven, gedurende 
een bepaalde tijd haar speurtocht naar 
het Pays perdu voort te zetten, totdat de 
maatschappelijke integratie en participatie 
hun beslag krijgen.’ Dat is ook typisch 
Nederlands; jullie mogen jezelf nog even 
uitleven, maar daarna gaan we wel netjes 
in het gareel lopen. 

Die jongeren keren zich dus tegen de 
binnenstadreconstructies van bestuurders 
en ontwikkelaars. Ze organiseren zich 
hierbij in sociale bewegingen: Provo, 
kabouters en iets later de kraakbeweging. 
Zij weten voor het eerst hun directe 

leefomgeving te beschrijven in termen 
van sfeer en levendigheid. Dit zien 
we eind jaren ’60, begin jaren ’70 
ontstaan. Het leidt tot onwaarschijnlijke 
samenwerkingsverbanden. Zo stelt 
raadslid voor de Communistische Partij 
Leen Seegers in 1966: ‘Behoudende en 
vooruitstrevende elementen in de burgerij 
hebben elkaar gevonden; voorstanders van 
zorgvuldige restauratie van het oude en 
mensen die zeggen, dat die oude geveltjes 
hun niets kunnen schelen, maar dat het 
hun gaat om de leefbaarheid en sfeer van 
de stad.’ 
Terwijl de jongeren begin jaren ’70 hun 
recht op de stad opeisen, namen de 
demografische en sociaaleconomische 
ontwikkelingen uit het begin van mijn 
verhaal af. De pil wordt uitgevonden, wat 
leidt tot een geboorteafname. De oliecrisis 
in ’73 en de verslechterende economische 
vooruitzichten betekenden dat de vraag 
naar meer verkeersvoorzieningen en 
kantoorruimten afneemt.

Wat zijn de alternatieven die 
jongeren aandragen voor die 
binnenstadreconstructies? Dat zijn 
eigenlijk vooral plannen die gaan 
over kleinschalige stadsvernieuwing. 
Aandacht voor inbreiding, sociale 
huurwoningen, betaalbare woningen en 
instandhouding en uitbreiding van het 
voorzieningenniveau. Muziekcentrum 
Vredenburg van Herman Hertzberger, 

naast Hoog Catharijne, is een van die 
voorzieningen die bepleit is door jongeren 
die meer culturele voorzieningen wensten 
in die binnenstad en niet alleen maar het 
consumptiegeweld van Hoog Catharijne. 
Je ziet dat er een coalitie ontstaat, die 
lijnrecht tegenover de groeicoalities van 
bestuurders en ontwikkelaars komt te 
staan, met hierin jonge architecten en 
stedenbouwkundigen die samen met 
bewoners pleitten voor onder meer 
culturele voorzieningen en betaalbare 
woonruimte. 

Een ander voorbeeld zijn de protesten 
die tegen het plan Bouwes ontstonden, 
dat voorzag in de afbraak van Paradiso 
en wat nu de Balie is, en dat wilde 
vervangen door een groot hotel- en 
appartementencomplex. Paradiso wordt 
gekraakt door Provo-sympathisanten. Zij 
pleitten voor behoud van datgene wat 
Amsterdam volgens hen uniek maakt – en 
volgens mij nog steeds uniek maakt – 
namelijk die sociaal-culturele menging van 
alle rangen en standen, ook op centrale 
plekken in de stad. Een journalist weet 
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die menging in 1965 voor wat betreft het 
Leidseplein treffend omschreven: ‘Het 
zijn de kunstenaars en hun kunstluizen, 
de voyeurs en hun exhibitionisten, de 
nozems en hun sociologen, de uitvreters 
en hun rijke binken, de stille drinkers en de 
schreeuwerige drugsgebruikers, de mooie 
gekken, de malle nichten, de doodserieuze 
homo- en cinefielen, de nachtbrakers en 
dagdromers.’ Het idee van deze actiegroep 
was: dit is wat Amsterdam is en zo moet 
het blijven en die mensen moeten dus een 
plek krijgen. Dat doen we door Paradiso 
te behouden en in het complex van de 
Balie sociale huurwoningen in te richten 
en culturele voorzieningen te realiseren. 
Uiteindelijk trekt Bouwes zich terug en 
komt een andere ontwikkelaar in beeld. 
Zo ontstaat het ultieme compromis van 
de Nederlandse verzorgingsstaat: een 
casino dat wordt bestierd door de staat, 
het Holland Casino, sociale huurwoningen 
en een Hardrock Café. Dat komt allemaal 
samen op een extreem kleine kavel. Dit is 
een mooi voorbeeld van hoe die strijd zich 
in een vorm laat gieten. 

De nieuwe  
middenklasse
De laatste ontwikkeling die ik wil noemen, 
waardoor de stad wordt gered, is de 
instroom van de nieuwe middenklasse. 

Rond 1980 zien we dat ook vermogende 
groepen toch wel terug willen naar de 
stad. Dat begint in Amsterdam, in de 
Jordaan. Dan gaat het over modebewuste 
tweeverdieners en toeristen die volgens 
sommigen al de overhand kregen. Een 
quote uit het Parool uit 1979: ‘Marlise en 
Simon prijkt op hun naambordje, want 
aan achternamen doen zij niet. Ze zijn 
bovendien kinderloos, werken voor de 
universiteit en in de welstandszorg en 
treffen na hun werk andere Marlises en 
Simons in het bruine kroegje op de hoek. 
Het stel heeft het goed, met een zeilbootje 
in Monnickendam en een tweede huisje 
in de Dordogne.’ Dit is een nieuwe groep 
stadsbewoners. We hebben enerzijds die 
activistische jongeren, de Provo’s, krakers 
en kabouters gehad, maar zien tegen 
het einde van de jaren zeventig ook al 
het ontstaan van een nieuwe stedelijke 
middenklasse. Dus de ontwikkelingen die 
we nu zien in Amsterdam hebben een 
lange aanloop. 

Enneüs Heerma
En zo eindigen we in 1979, het eerste jaar 
waarin Enneüs Heerma wethouder is in 
Amsterdam. Maar ik weet wel dat Heerma 
eenzelfde stedelijke agenda had, een 
agenda van verdichting, behoud en herstel 
van stedelijkheid. Het programcollege dat 
in 1978 ontstaat, is ontzettend belangrijk 

geweest voor het Amsterdam zoals we dat 
vandaag de dag kennen. Het gaat om het 
behoud van een betaalbare en inclusieve 
stad met Enneüs Heerma op de linkerflank 
van de lokale CDA-fractie. En daarom 
word ik ook boos als D66- en VVD-leden 
het in deze tijd over de armoedige jaren 
’70 en ’80 hebben. Hier twee beelden van 
hetzelfde pand, toen en nu. Ik vraag me af 
welk van deze twee beelden meer van de 
reuring, vitaliteit en dynamiek uitstraalt 
die deze raadsleden nastreven? 
Tegelijkertijd kunnen we ook een 
kanttekening zetten bij de erfenis van 
Heerma, als staatssecretaris in ieder 
geval. Voortbordurend op eerdere 
bezuinigingen werd in zijn nota 
‘Volkshuisvesting in de jaren ‘90’ gepleit 
voor minder overheidsbemoeienis en meer 

marktwerking in de volkshuisvesting. Zo 
moest in de jaren ’90 bijna de helft van 
het woningbouwprogramma in de vrije 
sector worden gerealiseerd. De verkoop 
van sociale huurwoningen was een andere 
manier om het eigen woningbezit te 
vergroten. Woningcorporaties zouden 
bovendien op financieel vlak zelfstandiger 
moeten worden. 

Ik kom tot een conclusie, en zou drie 
historische lessen willen benoemen. Ik 
zou in de eerste plaats willen vaststellen 
dat we terugblikkend op de jaren ’60 en 
’70 kunnen vaststellen dat veel van die 
toenmalige toekomstbeelden niet zijn 
uitgekomen. Dat geeft te denken over 
onze toekomstbeelden in het hier en nu. 
Kunnen we wel becijferen en ontwerpen 

Nieuwe situatie Oude situatie 
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waar Amsterdam of een andere grote stad 
over een halve eeuw staat?
Daarnaast denk ik dat het in een tijd van 
globaliserende kapitaalstromen heel 
moeilijk is, maar toch zou de politiek 
het primaat moeten houden bij het 
richting geven aan de groei van de 
stad. De fricties tussen bestuurders en 
ontwikkelaars in de jaren ’60 en ’70 laten 
zien dat de politiek de toekomst zou 
moeten uitzetten.
In de laatste plaats – en dit gaat me aan 
het hart, omdat ik het zie bij mijn eigen 
studenten – moeten we ervoor zorgen 
dat vooral ook jongeren een betaalbare 
woning vinden in centrale stadsdelen. Ik 
zie nu dat mensen twee uur onder weg 
zijn voor een college en vervolgens met 
25 mensen in een werkgroep zitten. Ik zie 
dat ze daar last van hebben. Dat laat geen 
ruimte voor de zelfontplooiing. Met een 
hoge huur en zware studiedruk is dat heel 
moeilijk.

Alleen door ons recht op de stad op te 
eisen, kunnen we nog iets behouden van 
wat Nederlandse steden volgens mij uniek 
maakt: sociale en culturele menging. 
Mooie grachten hebben we ook in Venetië, 
maar dat vredig door elkaar leven van al 
die bevolkingsgroepen is volgens mij toch 
een stuk zeldzamer dan een mooie gracht.

Dank u wel. 
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Enneüs Heerma’s 
stedelijke revolutie
Dr. Zef Hemel
Wibaut leerstoel Grootstedelijke Vraagstukken, UvA

Ik pak het stokje over. Tim eindigde in 1979, 
aan het begin van het wethouderschap 
van Enneüs Heerma, en ik begin met 
Enneüs Heerma’s wethouderschap en zijn 
staatssecretariaat. Ik probeer die lijn zo ver 
mogelijk naar de toekomst door te trekken. 
Ik wil het hebben over de stedelijke 
revolutie die Enneüs Heerma wilde 
ontketenen. En hij niet alleen. Maar 
voordat ik daarop inga, wil het hebben 
over het thema van die stedelijke 
verdichting, die op dit moment niet alleen 
in Nederlandse steden plaatsvindt, maar 
overal in de wereld. Zelfs op plaatsen 
waar je dat tot voor kort helemaal niet 
verwachtte: het monumentale Parijs en 
het uitgestrekte sub-urbane Tokio. 
In Parijs is er na de Tour de Montparnasse 
in 1978 nooit meer hoogbouw gepleegd. 
In Clichy, binnen de périférique, worden 
nu torens gebouwd waarvan de hoogste, 
van Renzo Piano, maar liefst honderdvijftig 
meter is. Overal in Parijs verschijnen 
torens. Van Tokio hadden we het ook nooit 
verwacht, met zijn 38 miljoen inwoners, 
maar enorm wijdlopig en sub-urbaan, 
waar iedereen hutje mutje langs de metro- 
en spoorlijnen woont. Nu verschijnen er 
opeens enorm hoge torens. Heel Tokio 
trekt naar binnen en wordt een soort van 
Hongkong. 
Er vindt een implosie plaats van de steden. 
Ook onze Nederlandse stadjes, zoals Den 
Haag, gaan meedoen. We maken een 
extreme verdichting mee. De vraag naar 

grootstedelijk wonen en zelfs extreem 
grootstedelijk wonen is buitengewoon 
groot. Maar laten we duidelijk zijn: de 
verdichting is geen doel, maar slechts 
een middel. Verdichten kan op heel 
veel manieren. Het uiteindelijke doel is 
stedelijkheid. 
Dit is wat ik geleerd heb van Enneüs 
Heerma en daar wil ik het vandaag over 
hebben. Ik doe dat aan de hand van zijn 
partijgenoot en vriend, Anton Zijderveld. 
Hij was een Rotterdamse socioloog 
aan de Erasmus Universiteit en een 
partijideoloog, zeker in de tijd dat Enneüs 
Heerma groot was. Zijn boek, ‘A Theory of 
Urbanity’, had ik twintig jaar in mijn kast 
staan. Het verscheen in 1998 vlak nadat 
Enneüs Heerma zijn bruteringsoperatie 
voltrok. Ik las het en vond het ongelooflijk. 
Ik verbaasde mij erover dat ik dit niet 
wist. Zijn boek, in hardcover in Londen 
uitgegeven, is naar mijn weten zelfs nooit 
in Nederland gerecenseerd. Zijderveld 
schreef het boek terwijl Heerma zijn 
Wet Balansverkorting Geldelijke Steun 
Volkshuisvesting door het parlement 
joeg. Met die wet maakte Heerma de 
woningcorporaties financieel zelfstandig 
en beëindigde hij de Haagse betutteling. 
Zijn wet wordt gezien als een keerpunt 
in de geschiedenis van de Nederlandse 
volkshuisvesting. Maar wie Zijderveld 
goed leest, begrijpt dat de brutering van 
Heerma deel uitmaakte van een veel 
bredere maatschappelijke en politieke 
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transitie, waarin de socioloog Zijderveld als 
partijideoloog van het CDA een belangrijke 
rol heeft gespeeld. Zijderveld schetste 
de contouren van Heerma’s stedelijke 
revolutie.

Een theorie van 
stedelijkheid  
Want wat schreef de socioloog Zijderveld? 
Onze steden, merkte hij op, missen 
stedelijkheid. Ze groeien nog wel, maar 
er ontstaat géén stedelijke cultuur. De 
oorzaak stak volgens hem in het feit 
dat in de twintigste eeuw de steden 
ondergeschikt waren gemaakt aan de 
natiestaat. Al in de negentiende eeuw 
gingen in ons land en de ons omringende 
landen nationalisme en militarisme het 
humeur bepalen. Centralisatie van de 
macht en rationalisering leidden tot 
abstractie: een technocratie kwam op die 
efficiency voorop ging stellen. Ministeries 
en planbureaus gingen nationale agenda’s 
voorschrijven; de regering in Den Haag 
besliste, de Tweede Kamer controleerde. 
De ruimtelijke orde werd een nationale 
zorg, met nationale nota’s ruimtelijke 
ordening, die staatsplanners zich op allerlei 
vlak gingen toe-eigenen. Vrije stedelingen 
werden makke onderdanen.  
Na de Tweede Wereldoorlog groeide 
uit de natiestaat de nationale 

verzorgingsstaat. Zijderveld beschouwde 
deze als het summum van een almachtig 
interveniërende staat – een staat die 
vrijwel alles bedisselt. De steden, schreef 
hij, hebben zwaar onder deze nivellering 
geleden. De meeste verloren na de oorlog 
hun ziel. 
Die ziel van steden, dat is hun symbolische 
infrastructuur, de stedelijke cultuur. 
Stedelijkheid zag Zijderveld als een geheel 
van gedeelde normen en waarden van 
burgers die samen een stedelijke cultuur 
uitmaken, tot uitdrukking komend 
in verbanden van solidariteit tussen 
individuen die verder reiken dan hun 
gezin, familie of religie. Een stad is niet 
alleen maar een plek om te wonen, een 
gemeente, een bepaald inwonertal, een 
bepaalde dichtheid van bebouwing,  maar 
vooral een houding en een leefwijze, een 
complex maatschappelijk verband dat als 
‘stedelijk’ te typeren valt, met stedelijke 
trots, autonomie, burgerschap, een 
stedelijke beschaving. In de centralisatie 
van de macht was deze gesmoord.
Zijderveld bespeurde eind jaren ‘90 
een kentering. Ondermijning van de 
staatsmacht was gaande. De arrogantie 
van de natiestaat had al in 1968 burgers 
ertoe bewogen letterlijk de straat op te 
gaan. Jonge stedelingen waren in opstand 
gekomen tegen de paternalistische, alles 
bedisselende staat. Deze culturele revolutie 
bracht later, in de jaren ‘80, allerlei 
vormen van decentralisatie, deregulering 

en privatisering teweeg: in de ogen van 
Zijderveld waren ze onderdeel van een 
noodzakelijk proces om de steden en hun 
burgers meer autonomie te geven. Deze 
autonomie zou opnieuw stedelijkheid 
mogelijk maken. In de nabije toekomst, 
voorspelde hij, zal Europa eerder een 
verband van stedelijke regio’s zijn dan van 
lidstaten. Dit is niet het neoliberale verhaal, 
maar het CDA; het waren de kabinetten 
Lubbers die dit teweeg brachten.
Steden als stadstaten waarvan de centra 
weer de levendige brandpunten van 

cultuur, politiek, economie en innovatie 
zouden worden. Ook universiteiten, musea 
en andere grootstedelijke instellingen 
zouden op een dag weer als urbane 
instituties gaan functioneren, niet langer 
als verlengstukken van ministeries en 
hun subsidiestromen, maar profiterend 
van hun stedelijke setting, dus van eigen 
initiatief van burgers en gedragen door de 
inwoners van de grote stad. 
Ook de woonopgave zou niet langer door 
een Haags departement worden bepaald. 
Veel stadsvernieuwingsprogramma’s uit 
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de jaren ‘70 en ‘80 pasten nog in sectorale 
Rijksprogramma’s en waren gericht op 
het uitbannen van stedelijkheid. Die 
programma’s, aldus Zijderveld, gingen 
over schoon, heel en veilig, ze waren 
niet minder dan een doodsteek aan 
de stad. Want stedelijkheid betekent 
ook het toelaten van ambiguïteiten en 
contradicties. Criminaliteit en conflicten 
horen bij de grote stad.
Voor Zijderveld waren New York en Wenen 
de metaforen van  stedelijkheid en Los 
Angeles de stad die juist stedelijkheid 
ontbeerde. LA miste een eenduidig 
centrum, de openbare ruimte bestond 
er feitelijk niet, men leefde er in zijn 
eigen woonbuurt, afgesloten van de 
anderen. LA miste ook de dichtheid die 
nodig is om tot stedelijkheid te komen. 
Het dichtbebouwde New York was wél 
stedelijk.
In de Randstad geloofde Zijderveld niet. 
Metropolen konden volgens hem alleen 
rond compacte steden als gevoelde 
gemeenschappen zich ontwikkelen. De 
stedelijke cultuur van Amsterdam is een 
heel andere dan die van Rotterdam, Den 
Haag of Utrecht. Gooi ze dus niet op één 
hoop, want dat wordt nooit wat. 
Het laatste hoofdstuk in het boek gaat 
over bestuur, over leiderschap. De opkomst 
van stadstaten hing volgens Zijderveld 
in de eerste plaats af van de steden 
zelf. Het zou nooit in Den Haag gaan 
gebeuren. Zouden de grote steden die rol 

weer durven te claimen en zich verzetten 
tegen de ministeries? Zouden ze weer 
leiderschap gaan tonen? Zijderveld besloot 
zijn boek met een paragraaf over stedelijk 
leiderschap. Het bestuur van de stad 
zou weer ondernemend moeten worden 
en niet alleen een zetbaas moeten zijn 
van Den Haag om de openbare orde en 
veiligheid in het koninkrijk te bewaren. 
Laten we de bruteringsoperatie van 
Heerma eens in het licht van Zijdervelds 
theorie van stedelijkheid bekijken. Want 
ik vermoed dat Heerma als CDA-er en als 
oud-wethouder van Amsterdam, waar hij 
maar liefst acht jaar wethouder was met 
belangrijke portefeuilles als de haven en 
economie, destijds door de partijfilosoof 
van Lubbers en later Balkenende danig 
is beïnvloed. Zijn brutering moet hebben 
gepast in een groter wereldbeeld, in een 
langetermijnperspectief, in een ideologisch 
verband. Bedenk daarbij dat dit ook de tijd 
was dat ‘stadsprovincies’ vorm moesten 
krijgen. Hoe staat het, twintig jaar later, 
eigenlijk met de stadstaatvorming in 
Nederland? Is er al sprake van nieuwe 
stedelijkheid?

Op zoek naar 
nieuwe  
stedelijkheid
De stadsprovincies kwamen er niet. Dat 

werd al snel duidelijk. De provincies 
hebben hun komst effectief verhinderd. 
De wet op een Groot Amsterdam lag al 
bij de Tweede Kamer, maar de Provincie 
Noord-Holland heeft hier een stokje voor 
gestoken. Ondertussen is de Nederlandse 
staat in het ongerede geraakt. Daar 
heeft de financiële crisis van 2008 zeker 
aan bijgedragen. Marktwerking is het 
heersende paradigma, populisme de trend, 
antistedelijkheid bepaalt de stemming. 
Zeker bij dit zittende kabinet. Het woord 
‘stad’ is in het coalitieakkoord niet 

gevallen. Wat we zien is een ‘Den Haag’ in 
verval.
Qua stadstaat-vorming lijkt er, na het 
echec van de stadsprovincies, dus weinig 
vooruitgang geboekt, maar dat is schijn. In 
2004 begon Amsterdam met wethouder 
Frits Hoefnagel met citymarketing. Hij 
werd uitgelachen, want niemand geloofde 
erin. Inmiddels heeft elke grote stad zijn 
eigen Chief Marketing Officer.  

Eind 2007 riep de Noordvleugel van de 
Randstad zich uit tot Metropoolregio 
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Amsterdam. Philip Freriks verkondigde 
de avond ervoor op het NOS Journaal dat 
zich een metropool aandiende van twee 
miljoen inwoners. De volgende dag zei 
wethouder van Poelgeest bij de opening 
van het congres van de Noordvleugel: 
‘Als het op het NOS Journaal is, dan gaan 
we het doen.’ Zo werd de Noordvleugel 
van de Randstad de Metropoolregio 
Amsterdam, twee jaar later gevolgd door 
de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.  

In Brabant begonnen de steden met 
Brainport Eindhoven in een triple-helix 
samenwerking, die zich wil meten met 
Sillicon Valley. Zulke publiek-private 
samenwerkingen met regionale overheden, 
bedrijfsleven en kennisinstellingen werden 
ook gestart in Amsterdam (Amsterdam 
Economic Board), Utrecht (Economic 
Board Utrecht) en Rotterdam-Den Haag 
(Rotterdam Partners). Elke grote stad kreeg 
een Chief Technology Officer, sommige 
zelfs een Chief Science Officer. Je kunt 
erom lachen, maar dit is stedelijkheid. 

Veel Nederlandse steden zijn gaan 
participeren in Europese netwerken. Zoals 
Eurocities met honderdtwintig steden in 
Europa die samenwerken, programma’s 
maken en van elkaar leren. Voormalig 
burgemeester van Den Haag Jozias 
van Aartsen was er zelfs een tijdlang 
voorzitter van. Of neem METREX, het 
Europese netwerk van metropoolregio’s, 

waar zowel Amsterdam als Rotterdam 
in participeren. Er zijn allerlei nieuwe 
fenomenen. Stadhuizen van grote steden 
hebben bijvoorbeeld tegenwoordig 
allemaal internationale afdelingen, een 
soort Buitenlandse Zaken. Handelsmissies 
worden door de grote steden zelf 
ondernomen.  

Sommige, zoals Amsterdam en Rotterdam, 
zijn actief in de C40, het wereldwijde 
verbond van steden dat de uitstoot van 
broeikasgassen wil verminderen. De 
C40 was een initiatief van de voormalig 
burgemeester van Londen, Ken Livingstone, 
samen met Michael Bloomberg van New 
York. In tegenstelling tot de natiestaten, 
namen zij klimaatverandering wel 
serieus. Tegenwoordig staat de C40 onder 
aanvoering van de burgemeester van 
Parijs.  

Burgers laten 
weer van zich 
horen
Ook de burgers komen in beweging. Er 
is de ruimtemakersbeweging in Utrecht, 
de stadmakersbeweging rond Pakhuis de 
Zwijger in Amsterdam, een stadsfestival 
als het Amsterdamse WeMakeThe.City 
dat duizenden burgers op de been weet 
te brengen, die allemaal hun steden beter 

willen maken. 
Toen ik deze lezing schreef, las ik dat 
Amsterdam samen met zeven andere 
steden een brief naar de Verenigde 
Naties stuurde om hulp te vragen bij het 
oplossen van de verhitte woningmarkten 
in de overvolle binnensteden van Europa. 
Daarmee passeerden ze doodleuk 
Den Haag. Als ik hier met de ogen van 
Zijderveld naar kijk, dan zie ik stedelijkheid 
en wel in allerlei nieuwe modellen.
Het werd ook grimmiger. Na de financiële 
crisis, waarin Den Haag echt door de 

hoeven zakte, gingen boze burgers 
opnieuw de straat op. In Amsterdam in 
2011 had je Occupy met leuzen als ‘we are 
the 99 percent!’. Hier ontstonden hele 
nieuwe vormen van democratie. Daar 
zijn ze weer, die jonge stedelingen. Hun 
pijlen waren gericht op natiestaten die 
globalisering een duw in de rug geven.  
 
In 2015, nu drie jaar geleden, was er 
opnieuw een Maagdenhuisbezetting 
in Amsterdam. Weliswaar kwam 
de Amsterdamse burgemeester de 
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gemoederen sussen, maar de woede 
richtte zich op de staat die de globalisering 
aanwakkert, de ongelijkheid vergroot 
en het grootkapitaal schaamteloos 
bedient. Woedend waren de studenten 
op het ministerie van Onderwijs dat de 
internationalisering van de universiteiten 
promoot, het hoger onderwijs 
commodificeert. De studenten eisten meer 
democratie. De burgemeester zei dat hij ze 
niet kon helpen. Het College van Bestuur 
viel, maar de minister van onderwijs bleef 
gewoon op haar post. Dit is stedelijke 
revolutie en we zitten er middenin. 
 
Iedereen vraagt om meer stedelijke 
democratie. Ondertussen koken de 
huizenprijzen over. De sfeer blijft 
grimmig. Starters kunnen er niet meer 
in, onderwijzers, politieagenten en 
verpleegsters worden uit de grote steden 
uit verdreven. Gezinnen zoeken hun 
heil elders. Steden als Amsterdam en 
Rotterdam zijn voor alles nog steeds 
afhankelijk van ‘Den Haag’. Wethouders 
hebben nauwelijks bevoegdheden, hebben 
geen instrumenten en kunnen niets 
uitrichten.
Anton Zijderveld had het goed gezien. De 
grote steden roeren zich, de stedelingen 
organiseren zich van onderop, na Occupy 
is het niet meer rustig geworden, er wordt 
druk geëxperimenteerd, nieuwe informele 
vormen van grootstedelijk bestuur worden 
beproefd, burgers organiseren zich en 

doen het zelf. Eind jaren tachtig leek de 
ruimtelijke orde van Nederland bijkans 
indifferent. Maar de afgelopen twintig jaar 
keerde stedelijkheid terug. 

Tijd voor een  
volgende stap
Die 600.000 nieuwe woningen die de 
minister van Binnenlandse Zaken tot 2030 
wil bijbouwen kunnen niet meer met een 
technocratische ingreep van bovenaf via de 
provincies in het Nederlandse landschap 
worden opgelost als een volgende VINEX-
operatie. Het gaat nu om de burgers, 
een open cultuur, lokale democratie, de 
beweging komt uit de grote steden, ze 
komt van onderop. Burgers zelf dienen 
te bepalen waar die woningen komen te 
staan. De meeste van die woningen komen 
in de grote steden. 
Het wordt tijd om een volgende stap te 
zetten in de ontvoogding van het openbaar 
bestuur en het toewerken naar heus 
grootstedelijk bestuur, gedragen door 
de burgers. Serieuze stadstaatvorming 
dient zijn beslag te krijgen. Maar de 
politiek in Den Haag doet niets. Ik zie een 
soort verlamming. Volgens mij zijn ze 
allemaal bang voor de burgers. Een klein 
lichtpunt is de recente Thorbecke-lezing 
van de minister van Binnenlandse Zaken, 
mevrouw Ollongren. Refererend naar een 

uitspraak van Thorbecke, ‘als het moet, 
dan kan het’, deed zij voorzichtig een 
handreiking naar Amsterdam.  
 
Er wacht ons een imposante agenda en 
die zal worden afgedwongen in de grote 
steden. Er is weer stedelijkheid. De steden 
gaan niet meer terug in hun hok. En dat 
is goed, want trotse steden die acteren 
en grote dingen doen voor het koninkrijk, 
dat is buitengewoon belangrijk. Dus we 
zijn Enneüs Heerma en zijn vrienden 
buitengewoon dankbaar.
De trek naar de grote steden houdt de 
komende decennia aan. Die verdichting 
gaat zich hoe dan ook voltrekken. In de 
Nederlandse polder valt dat lang niet mee. 
Het is niet waar dat bewoners niet in een 
dichte pakking zouden willen wonen of dat 
Not-In-My-Backyard-gedrag van zittende 
bewoners verdichting verhindert. Er is een 
enorme honger naar wonen in de grote 
stad. Het grote probleem schuilt in de 
verlamming van de Nederlandse staat en 
de lethargie van de twaalf provincies. 
Maar, nogmaals, dichtheid is slechts een 
middel in die historische beweging. Het 
doel is grootstedelijkheid. 
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